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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan suatu bangsa merupakan proses yang berkesinambungan dan

melibatkan keseluruhan lapisan masyarakat. Generasi muda sebagai salah satu unsur

lapisan masyarakat merupakan potensi yang besar artinya bagi pembangunan bangsa.

Generasi muda yang tangguh baik fisik, mental, intelektual, dan kepribadian

merupakan sumber daya manusia yang akan mampu melanjutkan proses

pembangunan. Untuk mewujudkan generasi muda yang tangguh ini diperlukan

adanya pembinaan dan bimbingan yang dapat dilaksanakan oleh berbagai pihak

diantaranya adalah keluarga dan sekolah. Sekolah merupakan pendidikan kedua

setelah siswa memperoleh berbagai pengalaman dan kebiasaan dari keluarga. Sebagai

sarana pendidikan formal, sekolah mengemban tugas untuk menyelenggarakan

program pendidikan yang dapat mendorong siswa menggunakan pengetahuan,

keterampilan, sikap-sikap, dan perilakunya untuk dapat menjalankan kehidupan

dalam masyarakat secara efektif.

Proses pendidikan dan pengajaran akan selalu mengacu pada program yang

terencana dan tujuan instruksional yang konkrit. Salah satu program tersebut adalah

dengan mengadakan macam-macam tes atau ujian untuk melihat sejauh mana

kemajuan belajar yang telah dicapai oleh siswa dalam suatu program pelajaran dan

sampai sejauh mana kiranya siswa tersebut maju ke arah tujuan yang harus

dicapainya (Suryabrata, 1984 (a)).
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Menurut Brown (dalam Azwar, 1987) pengertian tes ini dalam dunia

pendidikan memang dapat disamakan dengan pengertian pengukuran, yaitu

mencakup pengertian objektif, standar, dan syarat-syarat kualitas lainnya. Fungsi

utama tes ini adalah mengukur prestasi belajar siswa (Ebel dalam Azwar, 1987),

sehingga pentingnya pengukuran prestasi belajar dalam pendidikan formal tidaklah

disangsikan lagi (Azwar, 1987). Pengukuran prestasi belajar melalui tes prestasi ini

dapat berbentuk Ulangan Harian, Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Semester,

Ujian Akhir Semester (UAS), dan Ujian Akhir Nasional (UAN). Ujian yang akan

ditekankan dalam penelitian ini adalah ujian akhir nasional dimana ujian akhir

nasional ini dalam suatu lembaga pendidikan adalah suatu kewajiban yang harus

dihadapi oleh siswa.

Pemberian tes atau ujian bertujuan untuk mengetahui perubahan tingkah laku,

baik potensial maupun aktual dan kecakapan baru yang dicapai oleh siswa setelah

mengikuti proses belajar mengajar. Tetapi, seringkali siswa menganggap tes sebagai

momok sehingga timbul kecemasan ketika harus menghadapi tes. Hal tersebut

disebabkan karena adanya persepsi yang kuat dalam diri siswa pada umumnya

dimana nilai tes yang baik merupakan tanda kesuksesan belajar sedangkan nilai tes

yang rendah merupakan kegagalan dalam belajar. Adanya persepsi tersebut membuat

siswa menganggap bahwa nilai tes adalah satu-satunya indikator terpenting. Di lain

pihak, masyarakat juga seringkali menilai keberhasilan seorang siswa semata-mata

berdasarkan pada nilai tes, indeks prestasi (IP), dan rangking yang berhasil diperoleh,

sehingga nilai tes seringkali menjadi tujuan utama yang harus diraih oleh siswa

(Azwar, 1987).
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Begitu pentingnya hasil tes atau ujian yang akan diperoleh bagi siswa maka

tak jarang siswa meresponnya secara berlebihan dan terlalu tegang dalam

menghadapi ujian. Kadang hasil ujian itu membuat bingung maka siswa tidak tahu

apa yang harus dilakukannya. Maka di sini siswa perlu melakukan persiapan sebaik-

baiknya jauh sebelum ujian dimulai. Budianto (1993) menyatakan bahwa persiapan

tersebut diantaranya adalah persiapan belajar, persiapan fisik, dan persiapan mental.

Semakin baik persiapan yang dilakukan oleh siswa maka akan semakin baik pula

hasil yang akan diperoleh siswa tersebut. Dengan kata lain seorang siswa untuk dapat

menghadapi ujian maka siswa itu tidak hanya memiliki kesiapan fisik saja melainkan

juga harus memiliki kesiapan psikologis.

Tonis (dalam Pujiana, 2001) mengatakan bahwa kesiapan psikologis adalah

titik kematangan pada individu untuk dapat menerima dan mempraktekkan tingkah

laku tertentu. Menurut pendapat Horrace dan Ava (dalam Shofiani, 2004) kesiapan

psikologis mempunyai sifat kompleks dan merupakan gabungan dari banyak kualitas

pribadi dalam mempelajari tugas satu sama lain. Thorndike (dalam Suryabrata, 1984

(b)) berpendapat bahwa kesiapan psikologis dapat terjadi jika individu telah siap

melakukan suatu perbuatan, tetapi apabila tidak diperbolehkan melakukan maka akan

timbul rasa ketidakpuasan. Jika individu tidak siap dan dipaksa untuk melakukan

suatu perbuatan maka akan menimbulkan rasa ketidakpuasan juga. Tetapi jika

individu dalam keadaan siap dan disuruh melakukan suatu perbuatan maka akan

menimbulkan perbuatan tersebut dimana individu sudah mempunyai kekuatan dan

kematangan yang pada akhirnya membuat individu merasa siap untuk melakukannya.
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Faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan psikologis menurut Sulistyowati

(1998) adalah kematangan atau kemasakan, motivasi, serta latihan dan pelatihan.

Siswapun perlu melakukan persiapan berupa latihan-latihan agar lebih siap dalam

menghadapi ujian. Sebelum ujian akhir nasional dilaksanakan biasanya di sekolah-

sekolah melakukan latihan-latihan ujian. Di sini dimaksudkan agar siswa dapat lebih

siap dalam menghadapi ujian akhir nasional. Namun kenyataannya sering dijumpai

bahwa hasil yang dicapai oleh siswa dalam latihan tersebut belum memuaskan dan ini

terjadi disebabkan kurangnya motivasi dan rasa percaya diri siswa. Selain itu, juga

disebabkan karena kurangnya kerjasama atau hubungan yang baik antara guru dan

siswa dalam proses belajar mengajar. Kurangnya kesiapan psikologis terkadang

menyebabkan siswa takut gagal dalam menghadapi ujian akhir nasional yang

sebenarnya. Peningkatan kesiapan mental siswa idealnya dimulai dengan membangun

dan membina hubungan yang baik dengan siswa. Menurut De Porter, dkk (2000)

membina hubungan yang baik bisa meningkatkan efektivitas pembelajaran.

Banyak ditemui di sekitar lingkungan kita orang-orang khususnya seorang

siswa yang mengalami stres karena akan menghadapi ujian akhir nasional. Di salah

satu sekolah swasta di Jakarta terdapat beberapa siswa yang bingung akan nasibnya

pada ujian akhir nasional tahun ajaran 2007/2008. Mereka merasa tidak mampu dan

tidak siap dalam menghadapi ujian akhir nasional. Tidak jarang dari mereka

mengalami stres berat karena ketidaksiapan mental sehingga mereka justru jatuh sakit

karena memikirkan nasibnya kelak. Mereka merasa malu apabila tidak lulus tapi di

lain pihak mereka sangat tidak siap dengan kebijakan pemerintah dalam standard

kelulusan. Hal ini jelas sangat disayangkan karena apabila siswa sudah memiliki
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kesiapan psikologis dan persiapan-persiapan yang cukup siswa tidak akan merasa

was-was dalam menghadapi ujian akhir nasional. Perasaan seperti ini sebenarnya

dapat diminimalkan apabila ada kemauan dari siswa sendiri untuk belajar lebih dini

jauh sebelum ujian dilaksanakan dan tentunya juga didukung oleh pihak sekolah dan

orangtua, Mukhsin (dalam http://www.suaramerdeka.com yang diakses tanggal 26

Mei 2008).

Kebutuhan yang ingin dipenuhi siswa adalah dapat menjalani ujian sesuai

dengan yang diinginkan. Bagi sebagian siswa, pengalaman pernah gagal dalam

menghadapi tes atau ujian tidak membuat siswa merasa harus mundur atau menyerah

begitu saja, justru siswa tersebut akan terpacu untuk mencoba kembali dan ada usaha

untuk memperbaiki hasil nilai-nilainya selama di sekolah dengan masuk lembaga

bimbingan belajar supaya persiapannya lebih matang. Namun bagi sebagian yang

lain, pengalaman gagal dapat membuat siswa merasa lebih cemas dalam menghadapi

tes-tes selanjutnya.

Pendidikan luar sekolah seperti lembaga bimbingan belajar semakin mendapat

tempat di kalangan siswa dan sekolah. Meningkatnya kesadaran pendidikan luar

sekolah, berbagai lembaga bimbingan belajar menuai respon positif di tengah

masyarakat. Meski sempat menuai anggapan buruk di masa lalu, berkat kerjasama

yang baik dari pihak sekolah usaha bimbingan belajar mampu menempatkan diri

menjadi mitra sekolah-sekolah formal. Dulu lembaga bimbingan belajar dianggap

memberi rumusan sesat pada siswa, tetapi anggapan itu sekarang sudah hilang bahkan

sekarang ini lembaga pendidikan menjadi rekan pemerintah untuk meningkatkan

kualitas pendidikan. Dari setiap lembaga bimbingan belajar menawarkan jasanya

http://www.suaramerdeka.com
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dengan program atau metode belajar yang berbeda, tetapi yang penting ditekankan

dari setiap lembaga bimbingan belajar ini adalah metode penyampaian yang efektif.

Setiap lembaga bimbingan belajar berusaha memuaskan peserta didiknya dengan

keunggulan dari program belajar yang dimilikinya. Menurut  Djunaidi, dkk (2006)

hanya lembaga pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan serta menciptakan

kepuasan pesertanya yang dapat bertahan, yaitu lembaga bimbingan belajar yang

selalu berkembang sesuai dengan perkembangan dalam bidang pendidikan.

Perkembangan dalam pendidikan ini berkembang mengikuti kebijakan-kebijakan dari

pemerintah.

Salah satu kebijakan pemerintah dalam dunia pendidikan adalah penetapan

standard kelulusan hasil ujian akhir nasional untuk Tahun Pelajaran 2007/2008, yaitu

nilai untuk setiap mata pelajaran yang diujikan harus minimal 4,25 dimana pelajaran

yang diujikan antara lain Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA dan

nilai rata-rata untuk semua mata pelajaran juga harus minimal 5,25. Adanya

ketentuan ini membuat banyak pelajar yang merasa kaget dan semakin was-was akan

nasibnya dalam ujian akhir nasional. Tidak hanya pelajar tetapi juga para orangtua,

mereka cemas dengan adanya kebijakan tersebut. Masyarakat semakin memberi

perhatian yang lebih terhadap dunia pendidikan, terutama mereka yang mempunyai

anak yang duduk di kelas III SMP atau SMU. Para orangtua semakin mendorong

anaknya untuk rajin belajar. Mereka mendorong anaknya untuk tidak hanya belajar di

dalam lingkungan sekolah saja tetapi juga bisa belajar di luar sekolah. Dengan

munculnya pemikiran tersebut maka banyak dari mereka yang mengirimkan anaknya
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untuk mendapat tambahan jam belajar di luar sekolah, yaitu dengan mengikuti

bimbingan belajar.

Menurut Kartono (dalam Kompas, 31 Juli 2006) peserta yang mengikuti

bimbingan belajar tidak hanya dari mereka yang didorong orangtuanya saja tetapi

juga para siswa yang merasa dirinya kurang mampu di sekolah dan perlu bantuan

serta bimbingan dalam belajar. Mereka mencari jalan dengan cara memanfaatkan jasa

dari lembaga bimbingan belajar. Muncul anggapan dengan mengikuti bimbingan

belajar berarti siswa maupun orangtua siswa yang mengirim anaknya mengikuti

bimbingan belajar cenderung tidak percaya bahwa pembelajaran sekolah mampu

mambawa anak mereka bisa lebih berprestasi. Hal ini jelas sangat disayangkan karena

beban biaya pendidikan, antara lain melalui biaya sumbangan pendidikan yang

ditanggung orangtua siswa semakin tinggi, sementara peningkatan mutu yang

didengung-dengungkan pihak sekolah tidak dapat dibuktikan hasilnya. Siswa yang

ikut bimbingan belajar itu kebanyakan justru dari sekolah-sekolah yang favorit yang

kemampuan akademiknya justru relatif baik. Ini berarti sekolah gagal meningkatkan

mutu mereka.

Anggapan itu tidak seluruhnya dapat dibenarkan, mereka yang mengikuti

bimbingan belajar mengaku bahwa bimbingan belajar sangat penting untuk

menumbuhkan kepercayaan diri sehingga tercipta kesiapan psikologis pada saat

menempuh ujian akhir nasional. Selain itu, mereka juga merasa suasana belajar di

bimbingan belajar memompa semangat lebih dibanding dengan belajar di rumah atau

sekolah. Kesan-kesan itulah yang muncul dari peserta bimbingan belajar (Karyana,

2001).
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Siswa memilih masuk lembaga bimbingan belajar sebagai persiapan dalam

menghadapi ujian akhir nasional bertujuan untuk menumbuhkan kesiapan psikologis

dan pada akhirnya ketika ujian dilaksanakan siswa tersebut tidak merasa takut gagal

lagi atau siswa dapat mengerjakan ujian dengan tenang. Meskipun siswa sudah

memiliki kepercayaan diri, terkadang siswa juga masih masuk ke lembaga bimbingan

belajar. Selain siswa belajar di sekolah dan di rumah, tetapi siswa juga memilih untuk

ikut lembaga bimbingan belajar agar persiapan dalam menghadapi ujian lebih matang

karena ketika mengikuti bimbingan belajar siswa tersebut akan lebih banyak

mendapat latihan soal-soal dari pada teori. Semakin baik persiapan psikologis yang

dilakukan maka akan semakin tenang dan optimis dalam menghadapi ujian dan akan

mendapat hasil yang memuaskan.

Selain itu, masih ada sebagian siswa yang merasa siap mengikuti ujian akhir

nasional tanpa mengikuti bimbingan belajar. Mereka merasa dengan masuk lembaga

bimbingan belajar hanya akan menambah biaya pendidikan karena persiapan

menghadapi ujian akhir nasional tidak harus dengan belajar di lembaga bimbingan

belajar, tetapi dengan belajar di rumah dengan waktu yang efektif dan situasi

lingkungan yang tenang dapat membantu menumbuhkan kesiapan psikologis dan

akhirnya dapat siap menghadapi ujian akhir nasional. Dengan memiliki rasa

kepercayaan diri yang kuat mereka juga akan merasa yakin dapat menghadapi ujian

akhir nasional kelak. Menurut Anthony (1992) kepercayaan diri merupakan sikap

pada diri seseorang yang dapat menerima kenyataan, dapat mengembangkan

kesadaran diri, berfikir positif, memiliki kemandirian, dan mempunyai kemampuan

untuk memiliki segala sesuatu yang diinginkan.
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Kepercayaan diri dapat mendukung terciptanya kesiapan psikologis. Karena

dengan kepercayaan diri yang ada maka individu siap untuk melakukan apa yang

sudah ditargetkan dan siap untuk menerima apapun hasilnya. Kepercayaan diri ini

akan muncul di saat individu tidak memiliki ketergantungan pada orang lain karena

adanya perasaan yakin dengan potensi yang ada pada dirinya dan yakin terhadap

kemampuan yang dimilikinya.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka diangkat rumusan

permasalahan yang menarik untuk diketahui lebih dalam, yaitu "Apakah ada

hubungan antara persepsi terhadap keikutsertaan lembaga bimbingan belajar dengan

kesiapan psikologis sebelum menghadapi ujian akhir nasional?" Sehubungan dengan

rumusan masalah tersebut, maka penulis tertarik meneliti lebih lanjut dengan

melakukan penelitian berjudul "Hubungan Antara Persepsi Terhadap Keikutsertaan

Lembaga Bimbingan Belajar Dengan Kesiapan Psikologis Sebelum Menghadapi

Ujian Akhir Nasional Pada Siswa SMP."

B. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hubungan antara persepsi terhadap keikutsertaan lembaga

bimbingan belajar dengan kesiapan psikologis sebelum menghadapi ujian akhir

nasional pada siswa SMP.

2. Untuk mengetahui sejauh mana persepsi siswa terhadap keikutsertaan lembaga

bimbingan belajar.
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3. Untuk mengetahui seberapa besar kesiapan psikologis siswa dalam menghadapi

ujian akhir nasional.

C. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan manfaat

sebagai berikut :

1. Bagi kepala sekolah SMP Negeri 1 Bringin Kabupaten Semarang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan

pertimbangan dalam memberi bantuan kepada siswa yang mempunyai masalah

dengan kesiapan psikologis dalam menghadapi ujian akhir nasional.

2. Bagi guru kelas SMP Negeri 1 Bringin Kabupaten Semarang

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi dan

kontribusi yang positif khususnya tentang hubungan antara persepsi terhadap

keikutsertaan lembaga bimbingan belajar dengan kesiapan psikologis sebelum

menghadapi ujian akhir nasional pada siswa SMP, sehingga guru kelas dapat

mengarahkan siswa-siswinya agar memiliki kesiapan psikologis dalam

menghadapi ujian akhir nasional.

3. Bagi siswa-siswi SMP Negeri 1 Bringin Kabupaten Semarang

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi sejauh mana keterkaitan

antara persepsi terhadap keikutsertaan lembaga bimbingan belajar dengan

kesiapan psikologis sebelum menghadapi ujian akhir nasional pada siswa,

sehingga dapat dijadikan sebagai wacana pemikiran dan pemahaman bagi subjek

agar mampu memiliki kesiapan psikologis yang optimal.
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4. Bagi ilmuwan psikologi

Diharapkan penelitian ini dapat menambah informasi dan memperkaya

khasanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang psikologi pendidikan yang

berkaitan dengan persepsi terhadap keikutsertaan lembaga bimbingan belajar

dengan kesiapan psikologis sebelum menghadapi ujian akhir nasional pada siswa.

5. Bagi fakultas psikologi

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah dan

memperkaya hasil penelitian dalam ilmu pengetahuan khususnya di bidang

psikologi pendidikan yang berkaitan dengan persepsi terhadap keikutsertaan

lembaga bimbingan belajar dengan kesiapan psikologis sebelum menghadapi

ujian akhir nasional pada siswa.

6. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat memberikan sebuah acuan atau referensi bagi

pengembangan ilmu psikologi pendidikan, khususnya berkaitan dengan hubungan

antara persepsi terhadap keikutsertaan lembaga bimbingan belajar dengan

kesiapan psikologis sebelum menghadapi ujian akhir nasional.


